Zarządzenie Nr 7/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2004 roku

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PROBOSZCZEWICE – ZACHÓD

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie uwzględniam w całości zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PROBOSZCZEWICE – ZACHÓD przez:
1) Pana Zenona Gabryelskiego i Panią Irenę Libiszewską dotyczący działki nr ewid. 69/2 w zakresie:
uwzględnienia wykupu po cenach rynkowych dróg parcelacyjnych KL i KD,
ustanowienia zerowej stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
wprowadzenia w jednostce 8 MN zapisu o możliwości budowy nowych obiektów,
bardziej liberalnego określenia stosunku procentowego przeznaczenia podstawowego do uzupełniającego (czyli stworzyć większą możliwość działalności gospodarczej),
ograniczenia sytuowania budynków w granicy działki sąsiedniej, poprzez wprowadzenie zapisu o wymaganej zgodzie sąsiada i zasadzie wzajemności.
2) Panią Mariannę Sencerek dotyczący działki nr ewid. 70/4 w zakresie:
braku zgody na przebieg przez przedmiotową nieruchomość projektowanych dróg,
naruszenia procedury w przedmiocie zawiadamiania o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
3) Pana Andrzeja Libiszewskiego dotyczący działki nr ewid. 56, 58/1, 58/2 w zakresie:
braku dojazdu do działki nr ewid. 56, bądź jego utrudnienia,
pozostawienia części działki nr ewid. 56 poza zasięgiem opracowania,
4) Panią Zdzisławę Gabrjelską dotyczącą działki nr ewid. 68/1 w zakresie:
brak możliwości porozumienia się z właścicielem przyległej nieruchomości,
pozostawienia części działki nr ewid. 68/1 poza zasięgiem opracowania,
brak dojazdu do pozostałej części działki,
ograniczenie prawa własności zaproponowanym projektem planu,
brak zgody na przebieg projektowanych dróg 2KL (dalszy przebieg ul. Zagrodowej), 3KD, 4KD, 5KD, 6KD, „L” 20 metrowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

